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1. Az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét aziránt, hogy Magyarországon a nők ellen és a
családon belüli erőszakkal összefüggő esetek száma radikálisan csökkenjen . Az, Országgyűlés
kinyilvánítja, hogy elítéli az erőszak minden formáját, ezek közül is különösen azokat ,
amelyekben fizikai és érzelmi szempontból védtelen n ők és gyermekek az áldozatok, bármely
élethelyzetben .

2. Az Országgyűlés megállapítja, hogy Magyarország 2014 . március 14-én csatlakozott a z
Isztambuli Egyezményhez, amelynek célja a családon belüli (és els ősorban a nők elleni)
erőszak minden formájának felszámolása. Az Országgyűlés azt is megállapítja, hogy az
egyezmény hatálybalépésének feltétele az volt, hogy legalább 10 aláíró országnak, köztük a 47
tagállamot számláló Európa Tanács legalább nyolc tagállamának ratifikálnia kellett a
dokumentumot . Az Egyezmény 2014.augusztus 1-jén hatályba lépett .

3. Az Országgyűlés számára nincsen olyan ismert tény vagy körülmény, amely akadályozná, hog y
Magyarország ratifikálja az Egyezményt, ezzel alávetve magát a családon belüli er őszak
megfékezésére vonatkozó nemzetközi kötelezettségnek .

4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy haladéktalanul tegyen intézkedéseket anna k
érdekében, hogy mihamarabb megtörténjék az Isztambuli Egyezmény kihirdetése .

5. Jelen országgyű lési határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba .



INDOKOLÁS

2014. augusztus 1-jén lépett hatályba az Isztambuli Egyezmény, amelynek célja a családon belüli
(és elsősorban a nők elleni) erőszak minden formájának felszámolása . Az egyezmény
hatálybalépésének feltétele az volt, hogy legalább 10 aláíró országnak, köztük .a 47 tagállamot
számláló Európa Tanács legalább nyolc tagállamának ratifikálnia kellett a dokumentumot .

Augusztus 1-jéig összesen 36 ország írta alá, közülük pedig 14-en már ratifikálták is a nemzetkoz i
szerződést, amelyhez nemcsak az , ET tagországai csatlakozhatnak, hanem a világ bármely állama .
Az Egyezményt Magyarország már aláírta, de mindeddig nem ratifikálta .

Az Isztambuli Egyezmény konkrétan meghatározza, hogy ^ részes országoknak milyen`konkré t
jogi rendelkezéseket kell hozniuk, amelyek a nők ellen irányuló erőszak megakadályozását,
felszámolását szolgálják, a szexuális zaklatástól kezdve a családon belüli er őszakon át egészen a
kényszerházasságokig és a nő i nemi szervek megcsonkításáig . Az egyezmény betartását,
megvalósítását nemzetköziszakért ői csoport ellenőrzi .

Magyarországon a 15 éven felüli n ők egyötöde, azaz közel 1 millió nő válik élete során a nők
elleni fizikai és/vagy szexuális erőszak valamely formájának áldozatává .

Magyarországon a családon belüli erőszak legalább hetente egy nő életét követeli .

Magyarországon a nők átlagosan 35 verést szenvednek el, mielő tt segítséghez fordulnak . A
legtöbben azonban sohásem fordulnak segítségért .

Magyarországon ma is milliószámra élnek gyermekek erőszakos családban .

Tudjuk, hogy a családon belüli er őszaknak kiemelten áldozatai a gyerekek is . Az erőszakos
környezetben nevelked ő gyermekek nem csupán életre szóló pszichológiai sérüléseke t
szenvednek, de hátrányt szenvednek a tanulmányaikban is, és így az élethez való esélyeik sérülnek .

A családon belüli erőszak ezért alapvető közügy, amelynek visszaszorításáért a Kormányna k
mindent meg kell tennie . Az Isztambuli Egyezmény kultúráktól függetlenül hatékon y
megoldásokat tartalmaz a családon belüli erőszak visszaszorítására .

Az Európa Tanács nemek egyenl őségével foglalkozó bizottsága áttekintést is készített arról, hogy
hogyan állnak a szervezet tagállamai a n ők elleni erőszak felszámolásának terén .

A tanulmány rávilágít, hogy Magyarország az ET kilenc olyan tagállamának egyike, ahol a törvén y
még nem garantálja, hogy az ügyész a családon belüli erőszak minden formája eseté n
büntetőeljárást indíthasson.

Magyarországon a jog még nem írja elő , hogy az ugyészség a szexuális erőszak minden formáj a
ellen felléphessen büntet őeljárással .

A tanulmány szerint uniós tagállamként egyedüliként Magyarországon nem foglalkozik
professzionális szakértők által bonyolított intervenciós program az erőszakot elkövető férfiakkal .

A bizottság emellett úgy találta ; hogy Magyarország egyike annak a két uniós tagállamnak, ahol a
rendőrök nem kapnak külön rendszeres szakmai képzést, hogyan lépjenek fel a n ők ellen irányuló



erőszak esetén, miként avatkozzanak be ilyen esetekben, vagy milyen módon akadályozzák me g
az erőszakot .

A fentiek alapján sürgető kényszer csatlakozni ahhoz a nemzetközi edezményhez, amel y
hatékony mechanizmusokat dolgozott ki a családon belüli és a n ők ellenei erőszakkal szemben i
védekezésre . Ideje Magyarországnak alávetnie magát e nemzetközi normáknak, különösen akkor ,
amikor a hazai szabályok, eljárások és szervek képtelenek az erőszak megállitására .
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